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Kazimierz Andrzej Zych

Zlecenie zamachu Zlecenie zamachu 
na Papieża Jana Pawła IIna Papieża Jana Pawła II
Zamach na papieża Polaka dokonany 13 maja 1981r. przez doborowych terrorystów miał za 
zadanie powstrzymać upadek komunizmu w Europie. Wszelkie poszlaki jak i zebrane dowody 
świadczą o tym, że rozkaz zamachu mógł być wydany tylko na Kremlu.

Mord na papieżu Janie Pawle 
II miał być uderzeniem w Polski 
Kościół a zarazem aspirujących 
do wolności Polaków widzących 
w Nim jedyną nadzieję odzyska-
nia wolnej ojczyzny. Jak wiemy 
za Polakami poszły inne narody 
i wspólnie obaliły ludobójczy 
ustrój środkowej Europy – so-
wiecki komunizm.

Jak bywało w podobnych przy-
padkach – wszelka dokumen-
tacja, jeżeli w ogóle była – zo-
stała zniszczona, a świadkowie 
zneutralizowani. Okres końca 
lat siedemdziesiątych i początku 
osiemdziesiątych to czas ciągłych 
strajków i buntów społeczeństw 
Europy wschodniej tzw. bloku 
sowieckiego. Władze reżimowe 
w Polsce z coraz większym tru-
dem gasiły kolejne strajki i pro-
testy. Niespodziewany i zaska-
kujący dla komunistów wybór 
papieża Polaka na Stolicę Piotro-
wą tylko przyspieszył falę buntu 
społecznego wobec ówczesnej 
władzy, nie tylko w Polsce, ale 
i w całym bloku państw postso-
wieckich. Zamach w Watykanie 
na głowę Kościoła Katolickiego 
miał za zadanie ostrzec przywód-
ców opozycji – głównie w Polsce, 
że ze zmianami i rychłym upad-
kiem socjalizmu tak łatwo nie 
będzie.

Niesamowity zbieg dat: śmier-
ci prymasa Polski Stefana Wy-
szyńskiego – 28 maja 1981 r., 
zamachu na papieża Jana Pawła 
II – 13 maja 1981 r. i wprowa-
dzenie stanu wojennego też 13 ale 
grudnia 1981 roku, musi budzić 
oczywiste podejrzenia, że nie był 
to przypadek czy upodobanie cy-
fry „13”. Te trzy daty to ewidentny 
cios w Kościół Polski. Doskonale 
wiemy, że pośród otoczenia Ks. 
Prymasa byli agenci UB, a później 
SB, którzy bez większych trudów 
mogli podać prymasowi dowolną 
substancję wywołującą zgon lub 
ciężką chorobę. W kontekście 
tego, że kilkanaście dni wcześniej 
dokonano zamachu na najwięk-
szego z Polaków, należy ponow-
nie przeanalizować dokumentację 
medyczną i zweryfi kować fak-
tyczną przyczynę zgonu księdza 
prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

Jest niesłychane, by w jed-
nym miesiącu w odstępie dwóch 
tygodni śmierć miało ponieść 
dwóch wybitnych przewodników 
Kościoła, co w sposób oczywi-
sty dałoby czas reżimowi – tak 
na Kremlu jak i w Warszawie – 
na pozbieranie swoich szyków 
i osłabienie opozycji, głównie tej 

z NSZZ „Solidarność” i Wolnych 
Związków Zawodowych.

Plan zamachu, dzięki opatrz-
ności Matki Bożej nie powiódł 
się, a zatem należało uruchomić 
pan „B” czyli wprowadzenie sta-
nu wojennego w dniu 13 grudnia 
1981 roku, a żeby bardziej za-
straszyć Polaków dokonano ko-
lejnych mordów na księżach ka-
tolickich i działaczach opozycji: 
Stanisławie Suchowolcu, Sylwe-
strze Zychu, Jerzym Popiełuszce, 
Stefanie Niedzielaku działaczach 
opozycji, Romanie Bartoszcze, 
Staszku Pyjasie czy młodziutkim 
maturzyście synu opozycjonistki 
Grzegorzu Przemyku.

Właśnie obchodzimy 35 rocz-
nicę zamachu na Jana Pawłą II 
– przypomnijmy, co się wtedy 
działo:

Plac św. Piotra w Watykanie 
13 maja 1981 r.

Audiencja generalna zaczęła 
się punktualnie o godz. 17. Był 
pogodny, ciepły dzień. Papież 
uśmiechnięty odkrytym samocho-
dem wyjechał od strony Wieży 
Dzwonów. Obok niego w samo-
chodzie siedział jego sekretarz 
osobisty ks. Stanisław Dziwisz. 
Samochód z papieżem powo-
li zaczął objeżdżać wypełniony 
wiernymi Plac św. Piotra. Nikt 
nie zwracał uwagi na młodego 
człowieka w szarej marynarce, 
który stanął w sektorze E. Jak 
pozostali, robił zdjęcia, a w każ-
dym razie trzymał w ręku aparat 
fotografi czny. To był Ali Agca, 
poszukiwany międzynarodowym 
listem gończym turecki terrorysta 
i zamachowiec, oskarżony m. in. 
o zabicie w lutym 1979 r. Abdie-
go Ipekciego, redaktora naczel-
nego „Milliyet”, jednego z naj-
większych tureckich dzienników. 
W listopadzie 1979 r., w przed-
dzień przyjazdu Jana Pawła II do 
Turcji, Agca przesłał właśnie do 
tej gazety list, w którym groził, 
że zabije papieża. Później nie 
umiał wyjaśnić powodów tego 
czynu. Był muzułmaninem, ale 
sprawy religijne nigdy go nie in-
teresowały. Z pewnością nie był 
religijnym fanatykiem. Amery-
kański dziennikarz Paul B. Henze 
twierdzi, że list jest dowodem na 
to, że już wtedy Agca, być może 
sam o tym nie wiedząc, był obsa-
dzony w roli papieskiego zabójcy.

We Włoszech był od kwietnia 
1981 r. Wiele podróżując po kra-
ju, m.in. zapisał się na uniwersy-
tet dla cudzoziemców w Perugii. 
Posługiwał się paszportem na na-
zwisko Faruk Ozgun. Tego dnia, 
gdy Agca na niego czeka, papież 
praktycznie jest chroniony jedy-

nie przez żandarmów, którzy idą 
wokół jego pojazdu. W pewnym 
momencie papieski pojazd znaj-
duje się naprzeciwko Agcy, ale 
Jan Paweł II jest obrócony do nie-
go tyłem. Turek nie strzela, choć 
ma bardzo dogodną pozycję, gdyż 
papieski pojazd porusza się bar-
dzo wolno, co chwilę przystając. 
Agca jednak wie, że jego chwila 
jeszcze nie nadeszła, a papież za 
chwilę po raz drugi okrąży plac. 
Czeka więc, aż będzie odwróco-
ny do niego przodem, aby z od-
ległości ok. 3 metrów wpakować 
weń kule z Browninga kal. 9 mm. 
Jest zawodowcem, świetnie strze-
la, słynie z opanowania i zimnej 
krwi, co udowodnił zarówno 
w czasie wcześniejszych akcji, jak 
i brawurowej ucieczki z najlepiej 
strzeżonego tureckiego więzienia 
wojskowego w Kartal Maltepe.

Na zdjęciach, które obiegną 
później cały świat, utrwalony 
jest moment, gdy Agca zaczyna 
strzelać. Jest godz. 17.19. Mo-
ment został wybrany idealnie, 
gdyż przed chwilą papamobile 
zatrzymał się, aby papież mógł 
wziąć w ramiona maleńką Sarę 
Bartoli, podaną mu przez rodzi-
ców z tłumu. Kiedy papież oddaje 
dziecko rodzicom i błogosławi 
wiernych, Agca rzuca na ziemię 
aparat i zza paska spodni wyciąga 
pistolet, przysłonięty wcześniej 
marynarką. Browning jest już na-
ładowany i odbezpieczony. Agca 
wznosi broń nad głową i strzela. 
Ile strzałów pada? Dwa lub trzy, 
powie później Agca przed sądem. 
Ekspertyza balistyczna, a przede 
wszystkim ślady po kulach na pa-
pamobile wskazują, że strzałów 
było więcej i że zostały oddane 
z różnych kierunków. A to ozna-
cza, że strzelców było więcej. Kto 
był z Agcą? Należy pamiętać, 
że do lutego 1984 r. na czele 
Związku Sowieckiego stał Jurij 
Andropow, który w okresie, gdy 
zamach był przygotowywany, 
kierował KGB. Udowodnienie 
bułgarskiego śladu oznaczało 
rzucenie wyzwania przywódcy 
sowieckiego supermocarstwa. 

Nikomu na tym nie zależało. Dla-
tego ślad bułgarski w czasie pro-
cesu 1985/1986 konsekwentnie 
kompromitowały także zachodnie 
media oraz przedstawiciele za-
chodnich służb specjalnych.

W czyim interesie?
Nie ma twardych dowodów 

wskazujących, że Andropow zle-
cił zamordowanie Jana Pawła II. 
Nikt jednak nie badał archiwów 
sowieckiego wywiadu, a doku-
menty bułgarskiej bezpieki zosta-
ły dokładnie wyczyszczone jesie-
nią 1989 r. Zachowało się jednak 
sporo dokumentów gremiów po-
litycznych, świadczących o tym, 
że pontyfi kat Papieża Polaka trak-
towany był jako wielkie zagro-
żenie dla sowieckiego systemu. 
Papież Słowianin, wzywający do 
poszanowania wolności religii 
oraz prawa wszystkich narodów 
do suwerennego bytu, stanowił 
ogromne niebezpieczeństwo dla 
imperium, dla którego walka 
z religią była jedną z ważniej-
szych racji istnienia komunistycz-
nego państwa. Przebieg pierwszej 
papieskiej pielgrzymki do Polski 
był dla Kremla dzwonkiem alar-
mowym.
Świadczą o tym dyskusje so-

wieckiego Biura Politycznego. 
Jesienią 1979 r. i wiosną 1980 r. 
w sowieckiej prasie pojawia się 
seria artykułów atakujących pa-
pieża jako sojusznika zachodnich 
imperialistów. 13 listopada 1979 r. 
sekretariat KC KPZR, a więc kie-
rownicze gremium sowieckiej 
partii komunistycznej, akceptuje, 
składające się z sześciu punktów, 
„Wytyczne do działań przeciwko 
polityce Watykanu w stosunku do 
krajów socjalistycznych”, opraco-
wane przez szefa KGB Jurija An-
dropowa i jego zastępcę Wiktora 
Czebrikowa. Była to dyrektywa 
nakazująca instytucjom sowiec-
kiego państwa zwalczanie Jana 
Pawła II. Rolę, jaką w tym miało 
odgrywać KGB, określała tajna 
depesza kierownictwa sowieckie-
go wywiadu do zagranicznych 
rezydentur. Funkcjonariuszom 

KGB zalecono podjęcie różnora-
kich działań operacyjnych prze-
ciwko papieżowi, w tym także za 
pomocą „środków aktywnych”. 
Treść tajnej instrukcji ujawnił 
w latach 90. ub. wieku szyfrant 
Wiktor Szejmow, który przeszedł 
na stronę Zachodu. Amerykański 
dziennikarz John O. Koheler in-
terpretuje ten dokument jako roz-
kaz zabicia papieża.

Nie podzielam tej oceny. W ję-
zyku sowieckich służb „aktywne 
działania” nie oznaczały zabójstw, 
lecz szeroką akcję dezinforma-
cyjną, wykraczającą poza zwykłe 
zdobywanie informacji. Koehler 
twierdzi, że w tym dokumencie 
jest również zdanie „w razie ko-
nieczności sięgnąć po środki wy-
kraczające poza dezinformację 
i dyskredytację”. Jednak znają-
cy ten dokument Jurij Mitrochin, 
archiwista KGB, który w latach 
90. zbiegł na Zachód, tego nie 
potwierdza. Niewątpliwie jednak 
cytowane dokumenty nakazywały 
podjęcie na szeroką skalę wrogich 
działań przeciwko Janowi Paw-
łowi II. Wypada także zauważyć, 
że kierownictwo żadnego innego 
państwa na świecie takich doku-
mentów nie wytworzyło. Tezy 
o inspiratorach zamachu, wy-
wodzących się rzekomo z kręgu 
fanatyków islamskich, masone-
rii, wrogich papieżowi kręgów 
w Kościele, CIA i innych służb, 
są świadomie od lat prowadzo-
ną dezinformacją. Nie znajdują 
żadnego potwierdzenia w fak-
tach ani w dokumentach. Wątek 
sowiecki jest więc najbardziej 
logicznym dopełnieniem wyja-
śnień Ali Agcy, który nigdy nie 
powiedział całej prawdy o przy-
gotowaniach do zamachu. Rok 
1981 miał rozstrzygnąć o losach 
przyszłości Polski po wypowie-
dzianych epokowych słowach 
Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Warszawie podczas pielgrzymki 
do Ojczyzny w 1979 roku „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi obli-
cze ziemi – tej ziemi”. Wtedy już 
nie było wątpliwości, że upadek 
komuny jest nieunikniony. Reżim 
komunistyczny – nie tylko w Pol-
sce ze swoimi służbami i SB, ale 
i na Kremlu KGB oraz w Berlinie 
z NRD-owską STASI – rozpoczął 
przygotowania do rozprawienia 
się z papieżem Janem Pawłem II. 
Wyjaśnienie tej tragicznej historii 
i zbiegu dat śmierci prymasa Pol-
ski Stefana Wyszyńskiego, zama-
chu na Papieża a także niejasnych 
do dziś okoliczności mordu na Ks. 
Jerzym Popiełuszce – moim zda-
niem – należy podjąć od nowa.

źródło materiałów: 
www.atopolskawlasnie.pl

fot. niewiarygodne.pl
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Dr Krzysztof Kawęcki
Historyk, Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

Ryngraf – znak polskościRyngraf – znak polskości
Jednym z najbardziej znamienitych „emblematów polskości” jest ryngraf. Wywodzi się 
z okresu średniowiecza. Stanowił wówczas część zbroi rycerskiej.

Ryngrafy, zwane w dawnej 
Polsce kaplerzami, poświęcane 
na Jasnej Górze lub w Ostrej 
Bramie noszone były przez ry-
cerzy polskich pod szatą bądź 
zbroją. Z czasem zatraciły swą 
funkcję ochronną i stały się 
symbolem patriotyczno-religij-
nym oraz znakiem modlitwy 
i obecności Bogarodzicy w żoł-
nierskim życiu. 

Najwspanialsze w naszej hi-
storii wojsko, jakim była hu-
saria, miało na swojej zbroi 
mosiężną płaskorzeźbę z wi-
zerunkiem Najświętszej Maryi 
Panny, najczęściej Niepokolane-
go Poczęcia. 

Ryngraf był jednym z sym-
boli stanu szlacheckiego. Był 
to rodzaj medalionu z mosięż-
nej lub srebrnej blachy, zwykle 
w kształcie tarczy opatrzonej 
wizerunkiem Matki Boskiej 
Częstochowskiej bądź Ostro-
bramskiej wraz z elementami 
heraldycznymi.

Zwyczaj noszenia ryngrafu 
upowszechnił się wśród konfe-
deratów barskich, wszak w swej 
pieśni śpiewali: „U Chrystusa 
– my na ordynansach – słudzy 
Maryi”.

Znaczenie ryngrafu jako znaku 
Maryi i nadziei dla Ojczyzny 
wzrosło znów w okresie powsta-
nia styczniowego. Powstańcy, 
przed wyruszeniem do oddzia-
łów partyzanckich, zabierali ze 
sobą przechowywane we dwo-
rach stare kaplerze i ryngrafy.

Podobie ryngrafy – dawane 
przez matki synom idących na 
front – pojawiają się w czasie 
I wojny światowej w wielu pol-
skich formacjach wojskowych. 

Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości ryngraf z obra-
zem Matki Boskiej wręczany 
był nowo mianowanemu ofi ce-
rowi podczas promocji lub jako 
akt podziękowań za wyróżniają-
cą się służbę.  Ryngrafy, nie uję-
te żadnymi przepisami normują-
cymi ich wygląd i okoliczności 
wręczenia, stały się wyrazem 
koleżeńskiego uznania. 

Symbolikę ryngrafu przejęły 
również harcerstwo, sodalicje 
małżeńskie, organizacje mło-
dzieżowe, związki religijno-pa-
triotyczne, bractwa strzeleckie, 
cechy rzemiosł, Straż Pożarna.

Prezydent Ignacy Mościcki 

określił zasady wręczania przez 
niego ryngrafów chrzestnych. 
Zgodnie z dekretem Prezydent 
ofi arowywał pamiątkowy ryn-
graf każdemu siódmemu syno-
wi w rodzinie. Prezydent zosta-
wał ojcem chrzestnym takiego 
dziecka, pod warunkiem, że po-
chodziło ono z polskiej rodziny 
o nieposzlakowanej opinii. Poza 
tym honorem dziecko otrzymy-
wało szereg przywilejów, m.in. 
książeczkę oszczędnościową 
z odpowiednim wkładem, pra-
wo do korzystania z bezpłatnej 
komunikacji miejskiej i kole-
jowej, bezpłatnej opieki lekar-
skiej, prawo do bezpłatnego 
kształcenia, również za granicą.

W niektórych kręgach spo-
łecznych upowszechnił się zwy-
czaj obdarowywania ryngrafem 
dzieci i wnuków z okazji Chrztu 
czy pierwszej Komunii Świetej.

We wrześniu 1939 roku wie-
lu ofi cerów i żołnierzy Wojska 
Polskiego zabrało na wojnę bli-
skie sercu fyngrafy, drogie sercu 
pamiątki ofi arowywane przy 
błogosławieństwie żon i matek, 
przed wyruszeniem na wojnę. 
Ryngrafy z wizerunkiem Matki 
Boskiej Ostrobramskiej bądź 
Częstochowskiej na tle orła 
w koronie, najczęściej nosili 
ukryte w kieszeniach munduru. 
W mogiłach polskich ofi cerów 

zamordowanych w Katyniu, 
obok osobistych dokumentów, 
odnaleziono wiele ryngrafów. 

Ryngrafy były charaktery-
stycznym emblematem Naro-

dowych Sił Zbrojnych. Z tego 
powodu nazywano ich „ryngra-
fowym wojskiem” - także wów-
czas gdy okupację niemiecką 
zastąpiła druga – sowiecka. 

W „ryngrafowym duchu” utrzy-
many był tekst modlitwy żołnie-
rzy NSZ, które kończyły słowa:

„O Maryjo, Królowo Korony 
Polskiej – błogosław naszej pra-
cy i naszemu orężowi.

O spraw Miłościwa Pani – 
Patronko naszych rycerzy, by 
wkrótce u stóp Jasnej Góry 
i Ostrej Bramy zatrzepotały pol-
skie sztandary z Orłem Białym 
i Twym wizerunkiem”.

Wierne tradycji pozostało 
podziemie antykomunistyczne. 
W marcu 1952 r. w walce z gru-
pą operacyjną Urzędu Bezpie-
czeństwa zginął pod Białymsto-
kiem wraz z dwoma żołnierzami 
podporucznik „Wiarus”. Na 
zrobionej przez UB fotografi i 
widać leżące na ziemi ciało a na 
mundurze polskiego żołnierza 
zbroczony krwią ryngraf.

W Polsce komunistycznej 
ryngrafy zostały całkowicie 
wyeliminowane z tzw. ludowe-
go wojska. Ryngrafy powróciły 
w 1966 roku w okresie obcho-
dów Millenium Chrztu Państwa 
Polskiego. W ostatnich latach 
ryngraf – symbol kultu maryj-
nego i dawnej tradycji rycerskiej 
– odzyskuje należne mu miejsce 
w życiu osobistym i rodzinnym. 
Czas na powrót w obszarze na-
rodowym i państwowym.

REKLAMA
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Tej wojny nie wygraliśmyTej wojny nie wygraliśmy
Dnia 9 maja 2016 roku w Sejmie odbyła się konferencja prasowa prezesa Prawicy Rzeczy-
pospolitej Marka Jurka i posła Marka Jakubiaka z klubu poselskiego Kukiz’15. Obaj politycy 
spotkali się by jak co roku przypomnieć o konieczności międzynarodowego potępienia komu-
nizmu. Prawica Rzeczypospolitej od samego początku swojego istnienia podkreśla, że jest 
to pierwsze z zadań jakie stoją przed polską polityką historyczną w Europie. podobnie jak 
przypominanie, że w żadnym wypadku 8 czy 9 maja nie może być dla nad niem zwycięstwa.

Po konferencji, jak co roku, 
złożono kwiaty na grobie Jana 
Stanisława Jankowskiego, wi-
cepremiera Rządu Polskiego 
i Delegata Rządu RP na Kraj 
w latach 1943-45. Uroczystość 
miała miejsce na cmentarzu 
wojskowym na Powązkach. 
Wzięli w niej udział przedsta-
wiciele zarządu Prawicy Rze-
czypospolitej, m. in. Marek Ju-
rek, Krzysztof Kawęcki i Lech 
Łuczyński, a przedstawiciele 
także Kukiz’15, m. in. Robert 
Mordak i Jarosław Sachajko.

Prawica Rzeczypospolitej po 
raz kolejny zwraca uwagę, że 
powinnością polskich władz 
państwowych powinno być 
dążenie, aby na forum euro-
pejskim nastąpiło międzynaro-
dowe potępienie komunizmu. 
Dla Polaków maj 1945 roku 
nie był końcem wojny. Rzecz-
pospolita, ofi ara niemiecko-so-
wieckiej agresji, nie odzyskała 
niepodległości. 8 maja 1945 
roku, ostatni Delegat Rządu 
Rzeczypospolitej na Kraj Ste-
fan Korboński, w depeszy ra-
diowej z Warszawy do Londy-
nu pisał: „Zakończenie wojny 
Warszawa przyjęła obojętnie. 
U nas to niczego nie zmie-
nia”. Polacy mają pełne prawo 
oczekiwać, aby Europa doce-
niła wkład państwa polskiego 
w pokonanie Niemiec i uzy-

skanie wolności przez narody 
Europy zachodniej. 

Jan Stanisław Jankowski jest 
dobrym przykładem trakto-
wania przedstawicieli Polski 
w sytuacji klęski hitlerowskich 
Niemiec. Premier został pod-
stępnie aresztowany w mar-
cu 1945 roku przez NKWD 
i wraz z innymi przywódcami 
Polskiego Państwa Podziem-
nego był więziony w Moskwie 
na Łubiance. W tzw. procesie 
szesnastu - skazany został na 
8 lat więzienia. Zmarł, praw-
dopodobnie otruty, na trzy ty-
godnie przed datą zwolnienia, 
w sowieckim obozie koncen-
tracyjnym.

Obecny na Powązkach był 
także przedstawiciel rodzi-
ny premiera Jankowskiego, 
który opowiedział o osobie 
“Wujka”. Introwertyk, umysł 
ścisły, wręcz technokrata za-
interesowany przede wszyst-
kim technologicznym i prze-

mysłowym rozwojem Polski. 
Człowiek prawy i uczciwy, 
a jednocześnie dziś symbol 
dramatycznych losów naszego 
kraju w roku 1945. Sponie-
wieranie Polski dobrze obra-
zuje fakt, że nasz premier leży 
w zbiorowej mogile, a w War-
szawie znajduje się jedynie 
mogiła symboliczna, która 
powstała dzięki staraniom ro-

dziny i rządu premiera Jana 
Olszewskiego. 

Marek Jurek jakiś czas temu 
pisał na portalu Christianitas.
org: “Związek Sowiecki był 
jedynym państwem, które 
drugą wojnę światową zakoń-
czyło podbojami terytorialny-
mi. Tak skończyła się wojna, 
której Stalin w Europie chciał 
i którą pomógł Niemcom wy-

wołać; wojna, którą rozpoczął 
najazdem na Polskę i zakoń-
czył ujarzmieniem Polski. 
Nie mamy żadnych powodów 
stalinowskiego zwycięstwa 
świętować. Tym bardziej, 
że dla nas wojna nie skończyła 
się 9 maja RP 1945. Tego dnia 
wicepremier rządu RP, polscy 
ministrowie i dowódcy Wojska 
Polskiego siedzieli w sowiec-
kich więzieniach, z których 
wielu miało już nie wrócić. 
Nie mamy prawa o tym zapo-
mnieć. Przeciwnie, im silniej-
sza jest pokusa wyparcia tych 
faktów ze świadomości naro-
dowej – tym bardziej mamy 
obowiązek o tym przypominać 
kolejnym pokoleniom Pola-
ków i opinii europejskiej.”

Prezes Prawicy Rzeczypo-
spolitej zwrócił też uwagę jak 
problematyczne na forum eu-
ropejskim zawsze było potę-
pienie komunizmu. Europa ni-
gdy dotąd nie zdołała z równą 
powagą potraktować zbrodni 
sowieckich co niemieckich. Co 
więcej można mieć wciąż wra-
żenie, że komunistyczne trady-
cje bliskie są wielu politykom, 
działaczom i intelektualistom 
zachodniego świata.

„Komunizm, mimo swego 
dogłębnego zła, nie został uro-
czyście potępiony przez świat. 
Nigdy nie odbyła się żadna 
Norymberga komunizmu, 
a niewinne próby dekomuni-
zacji od początku spotykały 
się z atakami ze strony Zgro-
madzenia Parlamentarnego 
Rady Europy (gdy na począt-
ku lat 90-tych wyznaczało 
Włodzimierza Cimoszewicza 
na sprawozdawcę raportu 
o zagrożeniach praw człowie-
ka w Europie środkowej) i Par-
lamentu Europejskiego (gdy 
dwadzieścia lat później potępił 
próbę ograniczonej i delikatnej 
dekomunizacji węgierskiego 
sądownictwa).” 

Marian Piłka, wiceprezes 
Prawicy Rzeczypospolitej za-
uważył, że uznanie przez Pol-
ski Sejm zakończenia wojny 
za Międzynarodowy Dzień 
Zwycięstwa jest nieporozu-
mieniem. Tak jak nie dziwi, 
że obchodzą go patrioci bry-
tyjscy, francuscy, czy ame-
rykańscy, dziwi wpisywanie 
w te obchody Polski, która 
przez Zachód została zlek-
ceważona a przez sowietów 
ograbiona z terytorium, suwe-
renności - nie mówiąc o wcze-
śniejszych zbrodniach takich 
jak agresja we wrześniu 1939 
roku czy likwidacja polskiej 
inteligencji w Katyniu.

Może cieszyć zaangażowanie 
w te wydarzenia przedstawi-
cieli klubu Kukiz’15, którzy 
zapowiadają swoją obecność 
na Powązkach w przyszłym 
roku, a także zapowiedzieli 
propagowanie postulatu mię-
dzynarodowego potępienia ko-
munizmu.

Tomasz Rowiński

Zdrada stanu przez Donalda Tuska
Zawiadamiam Prokuratora Generalnego o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa zdrady głównej na rzecz RFN przez Donalda Tuska – po-
informował na Twitterze Krzysztof Wyszkowski, założyciel Wolnych 
Związków Zawodowych Wybrzeża. Jak dodał, chodzi o możliwość po-
bierania pieniędzy od niemieckiego wywiadu zagranicznego – BND.

Wyszkowski w wywiadzie 
sprzed kilku lat zapytany 
został o proniemiecką linie 
rządu Donalda Tuska. Od-
powiedział wówczas: „Kto 
płaci ten wymaga”.

– Polityk, biorąc brudne 
pieniądze, stara się to zro-
bić tak, by było to najmniej 
kompromitujące. Jeśli do-
chodzi do zgody na takie 
wsparcie, to pośrednikami są 
ludzie służb. Pieniędzy prze-
cież nie nosili do Kongresu 
politycy CDU, ale jak po-
dejrzewam funkcjonariusze 
Bundesnachrichtendienst 
(BND). Ci ludzie sporządza-
li zapewne z tego raporty, 

dokumentowali materiałami 
video i audio. Jeśli tak było, 
to mają takiego człowieka 
w garści. Jego kariera zależy 
od tego, czy zechcą milczeć, 
czy postanowią ujawnić te 
materiały – tłumaczył Wy-
szkowski.

Zastanawiał się, czy takie 
materiały nie są w posia-
daniu Pawła Piskorskiego. 
– Chociaż najczęściej robi 
się to z zagranicy, za pomo-
cą przecieków do mediów. 
Wtedy wszczyna się śledz-
two. W Polsce to aż tak nie 
działa, bo system, także 
medialny, jest zdominowa-
ny przez układ polityczno-

-biznesowy, wywodzący się 
z układu okrągłostołowego. 
Jest specyfi czna sztama… – 
mówił.

Wskazywał wówczas, 
że należy rozsupłać węzły 
z początku transformacji. 
– Inaczej ciągle będziemy 
w łapach tych, którzy spra-
wili, że polska scena ma wą-
tłe znaczenie merytoryczne, 
a była kształtowana przez 
przyjezdnego, jakiegoś ku-
riera z BND czy z KGB. 
Przyjechał i kazał. To bę-
dzie odpowiedź na pytanie, 
czy będziemy suwerenni 
w decyzjach politycznych, 
czy wikłani dalej w układ, 

w którym za sznurki pociąga 
się w Berlinie, w Moskwie 
i jeszcze gdzieś indziej – za-
kończył. 

Dziś założyciel Wolnych 
Związków Zawodowych 
Wybrzeża poinformował, że 
złoży w tej sprawie zawia-
domienie do Prokuratora 
Generalnego.

źródło:
telewizjarepublika.pl, 

wybrzeze24.pl
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225. Rocznica Konstytucji 3 Maja 
– Uroczyste Obchody w Wołominie– Uroczyste Obchody w Wołominie

Mieszkańcy gminy Wołomin licznie uczestniczyli w obchodach 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po Mszy 
św. celebrowanej przez ks. proboszcza Witolda Gajdę w kościele Matki Bożej Częstochowskiej zgromadzeni, z Miej-
ska Orkiestra Dętą, udali się w pochodzie pod pomnik Obrońców Ojczyzny 1920 r. przy stacji PKP Wołomin. Po drodze 
przystanęli przy pomniku św. Jana Pawła II, gdzie samorządowcy i ofi cerowie Wojska Polskiego złożyli wiązankę.

Przy pomniku Obrońców Ojczyzny 
odegrano hymn państwowy, z wypowie-
dziami wystąpili Burmistrz Wołomina, 
Elżbieta Radwan i Starosta Wołomiński 
Kazimierz Rakowski. Sympatycznym ak-

centem uroczystości był występ uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynar-
ki Wojennej, którzy w strojach z epoki 
końca XVIII wieku ożywili obraz Jana 
Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791”. Po 

Ojcowie RIPOKOjcowie RIPOK vs „PROROK” – 11:0
RIPOK – Zespół instalacji przetwarzających odpady komunalne o narzuconych wymogach ilościowych, technicznych 
oraz jakościowych. Od teorii i założeń przechodzimy do praktyk. Przystępując do projektowania inwestycji p.n. Za-
kład Zagospodarowania Odpadów w Starych Lipinach, z założeniami przesadzono. Wielokrotnie przekraczają potrze-
by oraz możliwości fi nalnego płatnika, którym jest gmina Wołomin.

Najdrastyczniejszym przykładem jest kom-
postownia. Porwano się na budowę obiektu 
o przepustowości 15 tys. Mg rocznie w oko-
licznościach wymogu nieco ponad 2 tys. Mg. 
Oczywista i kosztowna megalomania wobec 
zapisu w WPGO z 2012 r. potwierdzającego 
posiadanie zintegrowanego pozwolenia oraz 
instalacji umożliwiającej kompostowanie 
zbliżonej ilości odpadów. 

Niesamowicie przegięto z nowym skła-
dowiskiem, pojawiło się w WPGO niczym 
królik z kapelusza. To bezczynnie stojące, 
wg dzisiejszych wymogów obsłużyć może 
360 tys. mieszkańców przez 15 lat, gdy roz-
ważymy zamieszkujących gminę Wołomin 
tych lat będzie blisko 100. W roku 2012 r. 
nadal eksploatowane składowisko mogło 
przyjąć 110 tys. m3 odpadów, o czteroletnich 
rabunkowym zarządzaniu pozostało 30 tys. 
W opublikowanym sprawozdaniu ujaw-
niono przychód jaki z tego tytułu osiągała 
spółka – 250 tys/rok. W świetle kosztów, tak 
realizowana działalność okazała się wybitnie 
defi cytowa i szkodliwa. Pytanie paść musi 
– po co, jak i komu ma to służyć. Lokalna 
społeczność dość ma uciążliwości jakie ona 
generuje? 

O potencjalnych zyskach oraz stabilizacji 
cen (kosztów obsługi gospodarki odpadami) 
należało zapomnieć już na wejściu. Bo tam, 
gdzie tylko jedni wyłączeni są z procedur 
przetargowych, a tym samym zobowiązani 
do utrzymania zatrudnienia i mienia w nale-
żytym stanie, inaczej nie może być.

Jeśli chodzi o instalację przetwarzania od-
padów w standardzie MBT nie dość, że i ona 
jest przewymiarowana, to wykonano ją nie-
zgodnie z rozporządzeniem oraz decyzją śro-
dowiskową. Nie ma ona szans na zaistnienie 

w zintegrowanym pozwoleniu bez szczelnej 
hali przyjęć, zamkniętej sortowni oraz biofi l-
tra – w równie wirtualnej hali kompostowni. 
Źle wydane pieniądze to jedno, drugim straty 
oraz ich następstwa, a trzecim demoralizacja 
oraz bezkarność. Że to My słono płacić bę-
dziemy pewne jest jak w banku. Nieznaną 
jest wyłącznie w adresie ulica – Ogrodowa 
czy Łukasiewicza, bo numer już ten sam!

LKD – Lokalny Komitet Dialogu
Zakładamy, że wydanym Zarządzeniem 

oraz późniejszymi wypowiedziami Bur-
mistrz Elżbieta Radwan przyszłość RIPOK 
uzależnia od wyniku społecznych konsulta-
cji. Czytamy w nim „Burmistrz Wołomina 
ogłasza konsultacje społeczne w sprawie 
strategii działań władz gminy Wołomin 
w zakresie dalszego funkcjonowania Za-
kładu Zagospodarowania Odpadów MZO 
Wołomin oraz zaprasza do uczestnictwa 
w konsultacjach mieszkańców gminy Wo-
łomin. {...} Pisemne uwagi dot. przedmiotu 
konsultacji można zgłaszać od 21 marca 
do 31 maja 2016 r. {...}” Wsparcia udzie-
la Pracownia Zrównoważonego Rozwoju 
z Torunia. Pod jej auspicjami debatuje repre-
zentacja interesariuszy, t.j. mieszkańców, pra-
cowników MZO, przedstawicieli władz sa-
morządowych oraz lokalnych stowarzyszeń. 
Za pośrednictwem przekazu trafi ającego do 
i z Ratusza w konsultacjach uczestniczyć 
mogą redakcje, czytelnicy oraz słuchacze. 
W spokoju i niepokoju wszyscy oczekują 
rezultatu. Okaże się twórczy i skuteczny? 
– czas wyjaśni. Zanim „skosztujemy” ten 
owoc możemy pokusić się o samodzielne 
oceny i wnioski. Droga wytyczona przez 
ocierających się o politykę, t.j. tych co toczą 

bezpardonowy pseudo-anonimowy ulotko-
wy bój do dobrych nie należy. Zbiegła się ze 
skierowaniem doniesień o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstw oraz powołaniem LKD. 
Oczywistym jest, że wybielanie nadużyć, 
zaniechań oraz win wymaga szumu oraz za-
plecza. Udzielonego zaufania nadużyło wielu 
stąd i duże grono podejrzanych. W pierwszej 
kolejności są nimi ci, co przekroczyli posia-
dane uprawnienia oraz ci, którzy dali sobie je 
odebrać. Dodajmy i tych, co nie wywiązali 
się z przyjętych obowiązków nadzorczych. 
Z imienia i nazwiska znamy członków zarzą-
du MZO sp. z o.o., naczelników, burmistrzów 
oraz radnych ubiegłej kadencji. Nikt inny, to 
właśnie oni „w zespół w zespół” wbrew usta-
leniom Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania ustalili charakter, zasięg 
oraz koszt „spapranego” i „zabagnionego” 
przedsięwzięcia. Nie jeden, a wiele z wyro-
ków NSA powołuje się na zapis mówiący, 
iż ustalenia studium i planów miejscowych 
nie mogą stać ze sobą w sprzeczności. 
A tak właśnie jest, kiedy jedno mówi o czaso-
wym przetrzymywaniu czegoś do transportu, 
a drugie o trwałym jego składowaniu. W każ-
dej z indywidualnych oraz grupowej decyzji 
lub jej braku zawiniła pogoń za politycznym 
sukcesem, niekompetencja, „pęd za bara-
nem” no i beztroska.

„PROROK” – we własnej 
„ojczyźnie” nie bywa 
autorytetem!

Przejawów niegospodarności, ewidentnych 
szkód wyrządzonych majątkowi i mieniu 
gminy przez samorządowych włodarzy oraz 
członków zarządu spółki wołomińska proku-

ratura nie dostrzegła. Od roku wybudowane 
instalacje leżą odłogiem, szans na ich uru-
chomienie w obecnym stanie rzeczy brak, 
a straty i szkody narastają. 

Oczekiwanie na wynik sporu oddanego 
pod osąd Temidy zasiadającej tym razem 
w SKO jest  złudne i bez znaczenia. Otóż isto-
tą zaistniałego i rozpoznanego problemu jest 
to, że bez spełnienia wymogów postawio-
nych w podważanej decyzji środowiskowej, 
nawet utrzymanie jej w mocy nie uruchomi 
fatalnie wybudowanej instalacji. Dzisiejsza 
walka toczy się o dodatkowe pieniądze, bo-
wiem te już wydane są w większości zostały 
zmarnotrawione. 

Wiemy już co należy zrobić oraz ile dodat-
kowo wydać, aby spełnić normy i wymogi. 
I to ujawnia niezastąpione tu WPGO. Su-
mujmy; 40 mln. instalacja MBT, 0,9 mln. 
PSZOK i 30 mln. rekultywacja istniejących 
kwater składowiska. Wszystko do 2021 r. tj. 
14 mln rocznie. Policzmy też jak to wpłynie 
na cenę – nakłady poniesione i planowane 
dzielimy przez okres używalności i liczbę 
statystycznych mieszkańców Wołomina. 
Dlaczego tylko Wołomina łatwo wyjaśnić, 
pozostałych klientów MZO sp. z o.o. chronią 
przetargowe postępowania. Daje to blisko 
120 zł/głowę. Obciążenie z tytułu gospodarki 
odpadami z tytułu inwestycji po 2021 r. musi 
wzrosnąć do co najmniej 17 zł od miesz-
kańca sortującego odpady (250% dzisiejszej 
ceny). Niech każdy sobie odpowie, a w tym 
również zamieszkujący tu prokurator, sędzia 
i adwokat – czy podjęte działania to droga do 
stabilizacji cen, budowy zaufania i autorytetu 
oraz zadośćuczynienie prawu i obowiązkom?

ZAK

apelu poległych i salwach honorowych 
żołnierzy z garnizonu w Wesołej przed-
stawiciele instytucji samorządowych 
i organizacji złożyli wieńce.

Uczestnicy zostali zaproszeni na konty-

nuowanie wspólnej radości podczas Festy-
nu Rodzinnego przy parafi i Matki Bożej 
Królowej Polski, której mieszkańcy tego 
dnia obchodzą święto patronalne.

red.
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Dyrekcja wołomińskiego szpitala – od lewej: Tomasz Boroński, Urszula Starużyk, Jarosław Pohl, Andrzej Gruza, Piotr Wesołowski.

Czy jest aż tak źle?
Od powietrza, głodu, ognia, wojny i szpitala w Wołominie zachowaj nas Panie...

Po artykule „Walczmy o dobrych lekarzy”, który ukazał się w poprzednim numerze PATRII, rozdzwoniły się redak-
cyjne telefony, zaczęliście Państwo pisać do nas i przytaczać takie przykłady patologii w wołomińskim szpitalu, 
że naprawdę można tylko przytoczyć tytułowe słowa: uchowaj Panie przed pobytem tej placówce, a już najbardziej 
chroń przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

Ciekawą lekturą są komentarze, które 
czytelnicy napisali na stronie internetowej 
gazety. Za wszystkie dziękujemy, a zawar-
te w nich szczegółowe treści świadczą, 
że autorzy mają dużą wiedzę na temat tego, 
co dzieje się w szpitalu. 

Przytaczamy fragmenty tych komenta-
rzy. Są przerażające, osoby chorowite bądź 
o słabych nerwach powinny zrezygnować 
z lektury. 

„(…) Kreatorem polityki kadrowej jest je-
den z dyrektorów. To on, kierując się głównie 
swoimi ambicjami, antypatiami i chęcią po-
stawienia na swoim (a właściwe swoich lu-
dzi) ma kluczowe znaczenie w doborze kadr. 
Niestety wiele jego działań jest nacechowane 
dobrem własnym, swoją wygodą i wygod-
nictwem, realizacją działań PR, tworzeniem 
problemów i ich rozwiązywaniem, a nie zaj-
mowaniem się problemami szpitala – tymi 
medycznymi. (…) 

Tylko zmiana dyrekcji (może wystarczy 
straszak w postaci jednego) pozwoli ścią-
gnąć ich na ziemię i może zbliżą się do 
pracowników szpitala a poprzez nich do 
pacjentów. Serdecznie dziękujemy za Pana 
aktywność na polu informacji dotyczą-
cych szpitala, mając kontakty polityczne – 
wpływ na działaczy społecznych, radnych, 
może posłów ma Pan bardzo duże znaczenie 
w tej batalii – batalii której wynikiem będzie 
poprawa naszego bezpieczeństwa i zdrowia. 
Serdecznie dziękujemy.”

„Odpowiedzialny za obsadę kadry lekar-
skiej na poszczególnych oddziałach jest za-
stępca szefa i to on ponosi odpowiedzialność 
za to co dzieje się w wołomińskim szpitalu. 
Natomiast widać, że przyzwolenie dostał od 
zwierzchnika i uważam, że czas najwyższy 
aby obaj Panowie z tego szpitala odeszli, bo 
źle nim zarządzają, to wstyd aby tacy ludzie 
jeszcze pracowali. Jest tylu wspaniałych le-
karzy w naszym szpitalu, lecz tej klice to nie 
odpowiada, więc trzeba ich zwolnić.”

„Pracująca na Sorze dr K. (imię i nazwisko 
znane redakcji) to ogromna pomyłka szpita-
la. Dr K. jest arogancka, nieprzyjemna dla 
pacjentów, sama wszczyna awantury, nie ma 
czasu dla pacjentów godzinami, bo po prostu 
śpi w nocy, zamiast zająć się pacjentami. Do-
znałem tego będąc w szpitalu, darła się i wy-
zywała pacjentów, mówiąc idźcie do cholery 
dajcie mi się wyspać, nie myślałem, że szpital 
płaci lekarzom za spanie, zamiast za leczenie 
ludzi, to karygodne, aby lekarz mógł się tak 
zachowywać. Może znajdzie się ktoś mądry 
i zrobi w tym szpitalu wreszcie porządek, bo 
lekarze są dla nas, a nie my dla nich, prze-
cież otrzymują ogromne pieniądze za swoją 
pracę, którą wykonują bardzo źle. (…)”

„Co robi nasz Starosta, że przyzwala na 
taki bałagan w szpitalu, toż to klika się ze-
brała i żądzą jak chcą. Proszę zobaczyć co 
dzieje się na oddziale wewnętrznym, brud, 

pościel porwana, buta lekarzy. Pytam co 
robi Ordynator, chyba nic, bo od lat na I i II 
piętrze jest taki sam bałagan, jak ktoś się nie 
nadaje to powinien sam rezygnować z pracy, 
a nie tylko brać pieniądze, nie dając za wie-
le z siebie. Za szpital wołomiński trzeba się 
wziąć i zrobić tam wreszcie porządek, czas 
najwyższy (…)”

„Czegoś tutaj nie rozumiem. Efekty działa-
nia dyrekcji są widoczne – określone przez 
społeczeństwo jako skandaliczne – można 
dla pewności jeszcze to wszystko pospraw-
dzać, osoby odpowiedzialne za taki stan 
rzeczy są znane z imienia i nazwiska, ich 
działania oceniane negatywnie, szczególnie 
w kwestii ogólnoludzkiej – nie tylko kadro-
wej co pokazały ostatnie miesiące – mają 
właściwość pozbywania się dobrych lekarzy 
a nabywania lekarzy niesprawdzonych i oce-
nianych przez personel i pacjentów negatyw-
nie. Wiadomo też kto to może zmienić. Py-
tanie: dlaczego nie realizuje się zmian? Czy 
ich okrągłe słówka, kłamanie, wyszukane 
motywacje, „sukcesy fi nansowe” osiągane 

kosztem personelu i najpewniej „kreatywnej 
księgowości”, oczekiwanie na sukces, podpi-
nanie się pod wyniki innych są na tyle wy-
godne dla włodarzy regionu, że za nic mają 
naszą krzywdę. Bo przecież takie załatwia-
nie w SOR czy na internie czy na ortopedii to 
jest nasza krzywda. I niedawno mówiło się, 
o przypadku, że jakaś pacjentka kilkana-
ście godzin spędziła na SOR, żeby dopiero 
stwierdzić udar – koniec był tragiczny (…)”

„Wychodząc naprzeciw Pana propozycji 
dotyczącej informowania o sprawach szpi-
tala przekazuję informacje w postaci pytań, 
które mają jednoznaczne znaczenie. Jestem 
osobą z otoczenia jednej z pracownic szpitala 
i większość tych informacji jest powszechnie 
znana, ale ukrywana. Można je zadać włoda-
rzom szpitala, ale biorąc pod uwagę odpo-
wiedzi udzielane Panu wcześniej (mające na 
celu zakrycie nieprawidłowości, pozostając 

w niezgodzie z prawdą = pozostając kłam-
stwami) pewnie prawdy się nie dowiemy. 
Szczególnie, że musieliby się sami pogrą-
żać. Ale czy możemy pozwolić sobie, żeby 
urzędnik państwowy – dyrektor przecież jest 
zatrudniany przez starostwo – mógł okła-
mywać społeczeństwo i pracodawcę? Jak 
wygląda zabezpieczenie radiologiczne szpi-
tala? Czy prawdą jest, że w SOR nie moż-
na wykonywać badań usg z uwagi na brak 
lekarza radiologa, szczególnie w godzinach 
wieczornych i nocnych? Jaka jest liczba ba-
dań usg wykonana w SOR w ubiegłym roku, 
biorąc pod uwagę ilość pacjentów, którym 
udzielono pomocy w SOR? Jaka jest wartość 
diagnostyczna aparatu usg w SOR? Czy słu-
ży on jedynie „jako sztuka”, żeby był w razie 
kontroli? Czy badania rtg wykonane w nocy 
są opisane przez radiologa, czy czekają do 
rana? Czy badania CT wykonywane w szpi-
talu wykonywane są bez nadzoru radiologa? 
Czy zgodnie z wymogami NFZ w szpitalu 
powinien być radiolog w trybie dyżurowym 
tj 24 godziny na dobę? Czy brak radiologa 

przy badaniach CT może stanowić zagroże-
nie dla zdrowia lub narażać chorych na utratę 
życia w przypadku konieczności podjęcia 
decyzji o rozszerzeniu zakresu badania? Czy 
dyrekcji wiadomo jest o wystąpieniu takich 
zdarzeń w szpitalu?”

„Co do tej pory zrobiła Dyrekcja Szpitala 
celem poprawienia wyniku fi nansowego? 
Z informacji uzyskanych od pracowników 
szpitala wynika, że sukces jakim jest brak 
dalszego pogłębiania długu szpitala to głów-
nie znaczne ograniczenie pensji personelu 
szpitala, zabranie lub zamrożenie dotych-
czasowych dodatków, w tym socjalnych 
dla najmniej zarabiających, całkowity blok 
w zakresie podwyżek (dotyczący głównie 
personelu pomocniczego). Drugim czynni-
kiem jest poprawa i dalszy wzrost wyniku 
fi nansowego kilku oddziałów. (…) Jaka jest 
wartość amortyzacji szpitala jako wskaźnik 

posiadania sprzętu i jak ten wskaźnik wy-
glądał w ostatnich 5 latach? Czy biorąc pod 
uwagę brak nowoczesnego sprzętu szpital 
jest w stanie wykonywać swoje zadania 
zgodnie ze sztuką medyczną?” 

„Jaki jest wynik fi nansowy i opinia za-
równo wewnątrz szpital na (personelu) oraz 
zewnętrzna (wśród pacjentów) nowego or-
dynatora Oddziału Ortopedii? Jak prowa-
dzona była i jak jest nadzorowana polityka 
kadrowa w Oddziale Ortopedii? Ilu lekarzy 
się zwolniło a ilu zostało zatrudnionych? 
Jaki to miało wpływ na wynik fi nansowy 
Oddziału, chodzi o koszty zatrudnienia 
(możliwe odniesienie do wyniku fi nanso-
wego). Czy prawdą jest, że Dyrekcja wie 
o mobbingu wobec lekarzy ortopedii „nie-
wygodnych” nowemu ordynatorowi. Czy 
dyrekcja nie boi się kolejnych skandali ka-
drowych z tym związanych?”

„Mówi się, że Dyrektor Medyczny jest 
świadomy swojej pozycji i sytuacji, którą 
wytworzył w szpitalu. Jego szacunek do 
lekarzy jest porażający, a on sam stracił za-
ufanie lekarzy i ordynatorów (no poza tymi, 
których tutaj sprowadził). Mówi się, że szuka 
sobie jakiejś posadki w Warszawie i się ze 
szpitala ulotni. I pozostawi szpital w skan-
dalicznym stanie kadrowym. Jeśli ktoś my-
śli, że przed wakacjami (a już trzeba myśleć 
o okresie urlopowym) znajdzie się lekarzy do 
pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
to się myli. Może ktoś zgodzi się wziąć jakiś 
dyżur, ale żeby się zaangażować na dłużej to 
na pewno nie. Tak więc rzeczywiście działa-
nia powinny być prowadzone na całej linii. 
Im wcześniej reforma kadrowa Dyrekcji 
tym lepiej. Mniej bólu, śmierci i żalu.” 

„O jakości pracy na sorze w odbiorze 
społecznym można się dużo dowiedzieć na 
popularnym FB. Niestety, są to opowieści 
raczej horrorystyczne. Niektóre mają charak-
ter komediowy – ale raczej czarnej komedii. 
Wystarczy je jakoś zgrupować. Niestety na-
prawa szpitala nie udała się w procesie ewo-
lucji – wymagana jest REWOLUCJA!!!

I w takie bagno trafi ają pacjenci! Dziękuje-
my za te spostrzeżenia i opinie, bo dają nam 
siłę do dalszej walki o nasz wołomiński szpi-
tal. Najwyższy czas wymienić całą dyrekcję! 
Dość przywożenia dyrektorków w teczkach, 
dość arogancji i lekceważenia naszego zdro-
wia i życia. Nikt nie musi siedzieć na dyrek-
torskim stołu do śmierci tylko dlatego, że ma 
poparcie partyjnych kolesiów. 

Wszystkie komentarze, wraz z nazwiskami 
lekarzy, przedstawimy Staroście Wołomiń-
skiemu i Radzie Społecznej SZPZOZ. Może 
ktoś będzie miał odwagę zareagować, stanąć 
po stronie pacjentów i zrobić w szpitalu po-
rządek.

redakcja

fot. powiat-wolominski.pl   Obchody 40-lecia szpitala w Wołomine.
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Ryszard Walczak
Inicjator budowy 

Panteonu w Ossowie

Panteon Bohaterów w Sanktuarium Narodowym w Ossowie jedyny w Polsce i na świecie, w którym powstało już 13 po-
mników upamiętniających Ofi ary poległe pod Smoleńskiem. Odsłonięcie pomnika Ministra Władysława Stasiaka, Szefa 
Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

W Sanktuarium Narodowym w Ossowie 
w dolinie 96 dębów Smoleńskich przy Kapli-
cy Matki Boskiej Zwycięskiej od trzech lat 
tworzony jest Panteon Bohaterów pod pa-
tronatem Arcybiskupa Henryka Hosera Or-
dynariusza Diecezji Warszawsko – Praskiej 
i Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego, re-
alizatorami tych dzieł są: Ryszarda Walczaka 
inicjator i organizator budowy Panteonu oraz 
ks. Dziekan Jan Andrzejewski Kustosz Sank-
tuarium w Ossowie.

W ostatnich trzech latach przy Kapli-
cy Matki Boskiej Zwycięskiej w Ossowie 
w dolinie dębów Smoleńskich w „Panteonie 
Bohaterów” postawiliśmy już dwanaście 
pomników, w tym pomnik: Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego, Biskupa Polowego 
WP Gen. Tadeusza Płoskiego, Prezydenta RP 

Ryszarda Kaczorowskiego, Gen. Franciszka 
Gągora, Gen. Andrzeja Błasika, Gen. Woj-
ciecha Lubińskiego, Marszałka Macieja Pła-
żyńskiego, Biskupa Polowego WP Kościoła 
Prawosławnego Mirona Chodakowskiego, 
Anny Walentynowicz, Janusza Kurtyki, 
Gen. Bronisława Kwiatkowskiego i Stefana 
Melaka. W VI rocznicę tragedii narodowej 
pod Smoleńskiem 9 kwietnia br. dokonano 
odsłonięcia pomnika Ministra Władysława 
Stasiaka, szefa Kancelarii Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego. Ceremonii tej doko-
nali: Ks. Arcybiskup Henryk Hoser, małżon-
ka śp. Ministra Barbara Stasiak, szef Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch 
i organizator Panteonu Ryszard Walczak, 
a następnie Ks. Arcybiskup dokonał poświę-
cenia pomnika. Przed tą ceremonią list skie-
rowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
do zgromadzonych odczytał szef BBN Pa-
weł Soloch, swój list skierował również Pan 
Premier Jarosław Kaczyński który odczytał 
w Jego imieniu organizator Panteonu Ry-
szard Walczak, natomiast list od Marszałka 
Sejmu RP Marka Kuchcińskiego odczytał 
Kustosz Sanktuarium w Ossowie Ks. Dzie-
kan Jan Andrzejewski. W imieniu Ministra 
Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza 
wystąpił Szef Gabinetu Politycznego i rzecz-
nik MON Bartłomiej Misiewicz, natomiast 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji Mariusza Błaszczaka reprezentował Dy-
rektor Biura Łukasz Kudlicki.

Po ceremonii odsłonięcia i poświęcenia 
pomnika głos zabrał Ks. Arcybiskup Henryk 
Hoser i małżonka śp. Ministra Pani Barbara 
Stasiak. Na  uroczystość tą przybyli również 
Pan płk dr inż. Jacek Borkowski – dyrektor 
Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbro-
jenia, Ks. Płk Prałat Sławomir Żarski, a także 

przedstawiciele władz Samorządowych Po-
wiatu i Gmin. Oprawę i ceremoniał uroczy-
stości poprowadziła asysta honorowa Wojska 
Polskiego.

Po ceremonii odsłonięcia i poświęcenia 
pomnika Ministra śp. Władysława Stasiaka 
wszyscy zgromadzeni przeszli do Kaplicy 
Matki Bożej Zwycięskiej gdzie została od-
prawiona Uroczysta Msza Święta w Inten-
cji Ofi ar poległych pod Smoleńskiem której 
przewodniczył Ks. Arcybiskup Henryk Ho-
ser w asyście wielu Kapłanów.

Za pomoc w realizacji tego dzieła składam 
serdeczne podziękowanie Panu Ministrowi 
Mariuszowi Błaszczakowi, Klubowi Parla-
mentarnemu Prawo i Sprawiedliwość, Ks. 
Dziekanowi Janowi Andrzejewskiemu, Ks. 
Prałatowi płk. Sławomirowi Żarskiemu, Ks. 
Dziekanowi Stanisławowi Kuć, Pani Barba-

Władysław Stasiak w Dolince SmoleńskiejWładysław Stasiak w Dolince Smoleńskiej

rze Stasiak, Stowarzyszeniu Rodzin „Katyń 
2010”, Konradowi Rytlowi przewodniczą-
cemu Mazowieckiej Wspólnoty Samorzą-
dowej, Andrzejowi Rogowskiemu, Lesła-
wowi Majewskiemu, Janowi Tokarskiemu, 
Andrzejowi Zbyszyńskiemu, Edwardowi 
Olszowemu, Wojciechowi Dąbrowskiemu 
oraz redaktorowi naczelnemu gazety Patria 
Kazimierzowi A. Zychowi.

Obecnie rozpoczęliśmy realizację pomni-
ków śp. Generała Tadeusza Buka i Admirała 
Andrzeja Karwety które planujemy odsłonić 
w 96. rocznicę zwycięskiej bitwy polsko-bol-
szewickiej zwanej „Cudem nad Wisłą”, 14 
sierpnia 2016 roku o gdz. 11 w Sanktuarium 
Narodowym w Ossowie. Zapraszamy do 
wspólnej budowy powstających kolejnych 
pomników które są darem dla Diecezji War-
szawsko-Praskiej i Polski, tak jak poprzednie.

Wołomińscy radni poparli wniosek w sprawie nadania skwerowi położonemu pomiędzy ulicami Kościelną, Reja 
i Lipińską w Wołominie imienia ks. Prałata Jana Sikory. W tym roku przypada piąta rocznica śmierci tego wybitnego 
kapłana, wieloletniego proboszcza parafi i pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.

Wniosek w sprawie nadania nazwy skwe-
rowi oraz umieszczenia na nim tablicy pa-
miątkowej i pomnika został złożony przez 
Społeczny Komitet Obchodów V Rocznicy 
Śmierci Ks. Prałata ppłk Jana Sikory. Komi-
tet powołano przy Towarzystwie Przyjaciół 
Wołomina i Przymierzu Samorządowym, 
należą do niego: ks. proboszcz parafi i Matki 
Bożej Częstochowskiej Witold Gajda, Ire-
neusz Maślany, Krzysztof Wytrykus, dr Jan 
Rączka, Elżbieta Kuczko, Stanisław Galic-
ki, Kazimierz Tokarski, Jan Tokarski, Jerzy 
Bańkowski, Andrzej Saulewicz, Wacław 
Grądzki i Kazimierz Andrzej Zych. Po po-
myślnym rozpatrzeniu wniosku w komitecie 

zasiedli również burmistrz Wołomina Elżbie-
ta Radwan i przewodniczący Rady Miejskiej 
w Wołominie Leszek Czarzasty. 

Nie jest to pierwsza inicjatywa związana 
z pośmiertnym uhonorowaniem ks. Jana Si-
kory. Już cztery lata temu, w pierwszą rocz-
nicę śmierci, Towarzystwo Przyjaciół Wo-
łomina zwróciło się do ówczesnych władz 
miasta. W uzasadnieniu podano wówczas, 
że „Śp. Ksiądz Prałat Jan Sikora od blisko 
pięćdziesięciu lat związany był z Wołomi-
nem i Powiatem Wołomińskim. Uważamy, 
że poprzez swoją wyjątkowo patriotyczną 
postawę kapłańską, umiłowanie Ojczyzny 
i edukację dzieci i młodzieży Ten Wielki Po-

lak i Wołominiak zasłużył na godne upamięt-
nienie przez mieszkańców (...)”. Pomysł nie 
został zrealizowany i dopiero teraz spotkał 
się z przychylnością samorządowców. 

Na skwerze znajduje się granitowy głaz, 
na którym zostanie zamieszczona tablica 
poświęcona ks. Janowi Sikorze. Komitet 
zamówił również rzeźbę, popiersie prałata, 
które znajdzie się tuż obok tablicy. Uroczy-
stości związane z rocznicą śmierci kapłana, 
17 sierpnia, rozpoczną się sesją rady miej-
skiej i mszą świętą w kościele Matki Bożej 
Częstochowskiej. 

– Jesteśmy zdania, że ks. prałat Jan Sikora 
jak nikt inny zasługuje na godne upamiętnie-

nie. Przybył do Wołomina na początku lat 
50. i pozostał tu do końca swoich dni. Nawet 
wtedy, gdy nie pełnił już funkcji proboszcza 
parafi i Matki Bożej Częstochowskiej, czyn-
nie angażował się w życie miasta. Wielu 
mieszkańcom Wołomina nadal trudno pogo-
dzić się z tym, że nie ma już pośród nas tego 
niezwykle mądrego, pobożnego i wrażliwe-
go człowieka. Towarzyszył nam w dobrych 
i złych chwilach, dla każdego znajdował czas 
i chętnie dzielił się swoim doświadczeniem, 
zarówno podczas niedzielnych mszy świę-
tych, jak i w osobistych rozmowach. Uczył 
nas patriotyzmu i dobrego życia – powiedział 
Jan Tokarski, członek  komitetu.

Skwer im. ks. Prałata Jana SikorySkwer im. ks. Prałata Jana Sikory

Społeczny Komitet Budowy Pomnika, w miejscu jego postawienia.
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OGŁOSZENIE

Kierunek Życie i RodzinaKierunek Życie i Rodzina
8 maja odbył się I Marsz i Festyn Rodzinny „Kierunek życie i Rodzina” organizowany przez 
mieszkańców sąsiadujących ze sobą miast: Ząbek, Marek i Zielonki. Patronat honorowy nad 
tym wydarzeniem objął Ks. Arcybiskup Henryk Hoser oraz burmistrzowie tych trzech miast.

Setki osób wyruszyły wspól-
nie, aby wyrazić swoje po-
parcie dla ochrony życia i za-
manifestować radość, dumę 
z faktu posiadania rodziny. 
Uczestnicy marszu spotka-
li się na rodzinnym festynie 
w ząbkowskim parku. Dopi-
sały młode rodziny z małymi 
dziećmi. Radością napawał 
widok dużej liczby młodzieży 
szkolnej. Wśród uczestników 
można było dostrzec znane 
postaci: posła do Parlamentu 
Europejskiego Marka Jurka, 
senatora Jana Żaryna, posła 
Piotra Uścińskiego, burmistrza 
Ząbek Roberta Perkowskiego, 
burmistrza Zielonki Gezego-
rza Dudzika, radnych Sejmiku 
Mazowieckiego Krzysztofa 
Kawęckiego i Piotra Strzem-
bosza, radnych powiatu wo-
łomińskiego i radnych gmin-
nych.

Wolontariusze z koła Caritas 
częstowali uczestników Marszu 
wypiekami lokalnych cukierni, 
a nad bezpiecznym czuwał ząb-
kowski oddział Związku Strze-
leckiego i policja.

Na uczestników marszu 
w miejskim parku czeka-
ło wiele atrakcji. Młodzież 

i dzieci prezentowały na scenie 
swoje umiejętności taneczne 
i wokalne, animatorzy zabaw 
zapraszali do wykonywania 
chemicznych eksperymen-
tów, malowania twarzy oraz 
wyczarowywali plastyczne 
dzieła sztuki! Dzieci szalały 
na ogromnych dmuchanych 
zabawkach, skakały na tram-
polinie, jeździły na kucykach, 
można było wziąć udział 
w konkursie i wygrać nagrodę. 
Finałem dnia pełnego atrakcji 
był koncert zespołu „Wyrwani 
z niewoli”, który zapewnił nie 
tylko rozrywkę, ale i poważną 
refl eksję.

Tej niedzieli panowała wspa-
niała rodzinna atmosfera, 
a szczególne podziękowania 
należą się pani Grażynie So-
bierajskiej z fundacji „Wzra-
staj Kultura Sport”.

Marsz został zorganizowany 
w hołdzie Matce Bożej Łaska-
wej, której przypisywane jest 
zwycięstwo nad bolszewikami 
w 1920 roku. Portret Madon-
ny trzymającej w ręku zgięte 
strzały jest rzeczą równie po-
trzebną jak kiedyś, ale obecnie 
najbardziej w walce o zapano-
wanie cywilizacji miłości.

www.prawicarzeczypospolitej.org
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Ustawa w obronie życia i zdrowia Ustawa w obronie życia i zdrowia 
nienarodzonych dzieci poczętych in vitro

Ustawa ta nawiązuje do Rezolucji, 
której przez trzy lata nie chciał roz-
patrzyć Sejm poprzedniej kadencji. 
Ustawa przypomina, że zarówno 
debata, jak i funkcjonowanie prak-
tyki zapłodnienia in vitro powinny 
toczyć się w kontekście obowią-
zującego prawa, a szczególnie – 
w kontekście polskiego dorobku 
prawnego w zakresie praw dziecka 
poczętego. Ustawa mówi, że żadne 
z działań podejmowanych w ramach 
praktyki in vitro nie może naruszać 
praw i dobra dziecka poczętego, 
w szczególności prawa do życia 
i zdrowia.

W ciągu ostatnich lat, z komplet-
nym lekceważeniem prawa, przy-
jęto bowiem milcząco założenie, 
że można ignorować wszystkie 

przepisy prawa chroniące dziec-
ko poczęte przed instrumental-
nym traktowaniem. To założenie 
w sposób oczywisty prawo lek-
ceważy. W Polsce nie potrzeba 
ustanawiać szczególnych praw 
dla ochrony życia w pierwszej 
fazie pozaustrojowego poczęcia. 
Trzeba po prostu przestrzegać 
obowiązującego prawa. Ta usta-
wa o tym przypomina.

Do poparcia tej ustawy za-
praszamy wszystkich posłów, 
a jej projekt złożymy w klu-
bach Prawa i Sprawiedliwości, 
Ruchu Kukiz’15 i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.

Biuro Prasowe 
Prawica Rzeczypospolitej

Prawica Rzeczypospolitej, reprezentowana przez przewodniczącego Marka Jurka oraz posła Jana Klawitera, przed-
stawiła w Sejmie ustawę w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro.

Dwa puchary Europy dla kickboxerów WichruDwa puchary Europy dla kickboxerów Wichru
Na rozgrywanych w dn. 29.04-1.05 2016 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim zawodach Pucharu Europy POLISH CUPkick-
boxerzy Wichru Kobyłka zdobyli dwa trofea. Patryk Kuryłek wygrał wśród seniorów w formule kick light (kat-57 kg), 
a Krzysztof Giera zwyciężył w formule low kick w gronie juniorów (-67kg).

Zawody, rozgrywane pod auspicjami 
federacji WAKO, zgromadziły ponad 
400 uczestników z Polski, Ukrainy, Sło-
wacji i Norwegii. Oprócz reprezentacji 
narodowych w szranki stanęła krajowa 
czołówka. Podopieczni Grzegorza En-
gela pokazali, że są w wysokiej formie 
i mają reprezentacyjne aspiracje. Patryk 
Kuryłek stoczyłna macie w Ostrowcu 
dwie walki, w obu zwyciężając wyraź-
nie na punkty. Krzysztof Giera wystą-
pił w formule ringowej. Jego fi nałowy 
rywal wygrał walkę półfi nałową przez 
nokaut, ale w starciu z zawodnikiem 

Wichru był bez szans. Wyraźne zwy-
cięstwo i dwa Puchary Europy trafi ły 
do naszych fi ghterów.

- Jestem zadowolony z występów 
Patryka i Krzyśka. Cieszy ich dobra 
forma. Patryk tydzień wcześniej toczył 
walkę na gali zawodowej w Warszawie, 
a w Ostrowcu pokonał dwóch rywali. 
Teraz trochę odpoczynku, a za dwa ty-
godnie przed nim Puchar Świata w Bu-
dapeszcie.- mówi Grzegorz Engel.

Opracowanie
Artur Rola

Prezes MKS Wicher Kobyłka
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Zmiana ustawy 
o swobodzie 

działalności gospodarczej
Z dniem 19 maja 

2016r. wchodzi 
w życie noweliza-
cja ustawy o swo-
bodzie działalno-
ści gospodarczej. 

Celem zmian jest wprowadzenie nowych 
rozwiązań prawnych umożliwiających 
sprawniejszą i skuteczniejszą obsługę 
przedsiębiorców przez CEiDG, najważ-
niejsze z nich to:
•  uproszczenie procedury wykreślania 

i dokonywania sprostowań wpisów 
w CEIDG,

•  automatyczne wykreślanie z rejestru 
w przypadku niezłożenia w terminie 
wniosku o wznowienie działalności

•  umożliwienie niedoszłym przedsiębior-
com „rezygnacji” z wpisu przed rozpo-
częciem wykonywania działalności go-
spodarczej

•  uproszczenie i ujednolicenie zasad uzy-
skiwania zaświadczeń o wpisie z CE-
IDG,

•  poszerzenie zakresu danych zawartych 
we wpisie do CEIDG,

•  ograniczenie zakresu danych podawa-
nych przez przedsiębiorcę we wniosku 
o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji za-
wieszenia działalności gospodarczej,

•  ułatwienie w dochodzeniu przez wierzy-
cieli roszczeń od przedsiębiorców wpi-
sanych do CEIDG,

•  rozwiązanie wątpliwości interpretacyj-
nych w zakresie stosowania przepisów 
ustawy SDG – w części dotyczącej do-
konywania wpisów do CEIDG,
Zgodnie z  art. 25 ust. 5 ustawy SDG 

przedsiębiorca będzie mógł we wnio-
sku o wpis/zmianę w CEIDG dokonać 
zmiany formy wpłaty zaliczki na podatek 

dochodowy, wpisać rodzaj prowadzonej 
dokumentacji rachunkowej oraz dane 
podmiotu prowadzącego dokumentację 
rachunkową wnioskodawcy, które są inte-
gralną częścią wniosku.

Bardzo istotną zmianą jest też możli-
wość wykreślenia przedsiębiorcy z CE-
IDG z urzędu przez Ministra Gospodarki, 
dokonanej po uprzednim wezwaniu do 
samodzielnej zmiany wpisu. Zgodnie z no-
welizacją, wykreślenie będzie miało miej-
sce w przypadku braku tytułu prawnego 
do nieruchomości wskazanej we wpisie 
do CEIDG (nowy art. 35 ust. 1a, 2a i 2b).

Nowelizacja wprowadza także możli-
wość dołączenia przez przedsiębiorcę 
prowadzącego jednoosobowo działalność 
gospodarczą do wniosku o wpis do CE-
IDG, danych niezbędnych do zgłoszenia 
w zakresie ubezpieczeń społecznych lub 
ubezpieczenia zdrowotnego oraz człon-
ków rodziny przedsiębiorcy do ubezpie-
czenia zdrowotnego, zmiana ta obowią-
zywać zacznie po 12 miesiącach od  dnia 
wejścia w życie nowelizacji.

Nowe przepisy porządkują także  tryb 
przekazywania informacji dotyczących 
upadłości i zakazów pomiędzy CEIDG, 
sądami upadłościowymi oraz Krajowym 
Rejestrem Karnym (zmiana art. 31). 

Marki 26.04.2016 r.
Opracowała: Małgorzata Baranowska - 

Dyrektor Departamentu Administracji
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

http://wiedzaifinanse.pl/baza-wiedzy/
fi rma/zakladanie-fi rmy/zmiana-ustawy-o-
swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej

Jak przeprowadzić
Reformą Emerytalną?
Reforma emerytalna PO-PSL zwana także ,,reformą Tu-
ska” została wprowadzona z  powodów ekonomicznych 
i demografi cznych. Jest jednak krzywdząca dla setek ty-
sięcy ludzi i wymaga nowego spojrzenia. Niestety aby 
głębiej uzasadnić swoje stanowisko muszę szerzej opi-
sać temat. (Część I)

1. Warunki i wiek pracy
Reforma została wprowadzona w spo-

sób wygodny dla ustawodawcy tzn. dla 
wszystkich jednakowo, czyli wszyscy 
muszą pracować do 67 roku życia i ko-
niec. Tak być nie powinno. Nie wolno iść 
na skróty. Cel ekonomiczny jest uzasad-
niony, ale nie może odbywać się kosztem 
pracy ,,do upadłego”.

Każdy zawód jest inny i wymaga od-
dzielnego podejścia. Dam tu dla po-
równanie zawód lekarza, sekretarki, 
zwykłego pracownika umysłowego, 
dziennikarza i chociażby operatora ła-
dowarki, dźwigu na budowie, montera 
urządzeń maszyn rurociągów, operatora 
procesu, menadżera itp.

W zawodzie lekarza jeżeli nie jest 
chirurgiem, ordynatorem oddziału, lub 
dyrektorem szpitala praca jest w miarę 
spokojna, aczkolwiek odpowiedzialna 
i taka osoba może pracować do 67 lat 
o ile zdrowie na to pozwala. Natomiast 
w zawodach pozostałych które wymie-
niłem nie wyobrażam sobie aby operator 
maszyny budowlanej był w pewni spraw-
ny do wykonywania swojej pracy. Po-
wstaje zagrożenie wypadkowe o skutkach 
nawet śmiertelnych.

Nie bez powodu kierowcy autobusów 
i ,,tirów” mają ograniczenie wiekowe 
do 60 lat. Stwierdzono ponad wszelką 
wątpliwość zagrożenie spowodowania 
wypadku przez kierowcę z wiekiem po-
wyżej 60 lat. Zdolność reakcji, postrzega-
nia sytuacji pogarsza się z wiekiem i jest 
to naturalny proces starzenia się. Mimo, 
że ci kierowcy maja duże doświadczenie 
w kierowaniu pojazdem to jednak wiek 
robi swoje. Oczywiście cechy psychofi -
zyczne jak wzrok, słuch, szybkość reakcji 
każdego są inne, ale z wiekiem zawsze 
ulęgają pogorszeniu.

A jaka jest różnica między kierowcą 
,,tira” i ciężarówki o masie do 12 tony. 
Tak naprawdę niewielka bo jeden i dru-
gi może spowodować tragiczny w skut-
kach wypadek. To samo dotyczy innych 
zawodów np. montera rurociągów i kon-

strukcji. Nie wyobrażam sobie aby mon-
ter taki stał na rusztowaniu na wysokości 
3-4 piętra (10-15m nad poziomem zero) 
i wykonywał tą pracę bezpiecznie. Na 
to rusztowanie musi wejść po drabinach 
i w czasie pracy być skoncentrowany, bo 
przygotowuje pracę dla spawacza, który 
będzie pasował ustawienia rurociągów, 
konstrukcji w sytuacji kiedy detale wa-
żące od kilkaset kg do kilku ton wiszę 
na dźwigu, a on musi ręcznie podciągać 
i ustawiać aby można było je właściwie 
zgodnie ze sztuką zespawać. Podobnie 
monterzy maszyn, instalacji o znacznych 
gabarytach lub wadze, nawet jeżeli te pra-
ce wykonują na poziomie ziemi (tzw. zero 
metrów).

Gdy ktoś ma 60-67 lat to zwyczajnie bę-
dzie ustępował sprawnością w wykony-
waniu pracy koledze który ma lat 30-40. 
Musi się liczyć też ze zwolnieniem z pra-
cy bo nie zawsze jest dla niego miejsce na 
innym mniej odpowiedzialnym stanowi-
sku. Do osiągnięcia wieku 63 lat włącznie 
może być zwolniony i koniec. Taki jest 
kapitalizm i od tego łatwo nie uciekniemy, 
chyba że jesteśmy bardzo bogatym kra-
jem, ale niestety nie jesteśmy. Może pró-
bować iść na rentę, ale z tym jest obecnie 
bardzo trudno. Stanowisk pracy o których 
powiedziałem powyżej jest w przemy-
śle maszynowym, hutniczym, petroche-
micznym, budowlanym i energetyce bar-
dzo dużo. O tych ludziach zapomniano 
w tzw. reformie ,,Tuska”. Nie twierdzę, 
że powinni iść na emeryturę po 60 roku 
życia, ale powinni mieć możliwość przej-
ścia wcześniej o ile nie czują się na siłach. 
Czy to będzie wiek 62 lata, 65 to już do 
ustalenia przez podkomisję ds. emerytur. 
Może celowa byłaby indywidualna oce-
na zdrowia przez takiego kandydata na 
emeryta który składa wniosek o emerytu-
rę na podstawie przebytych chorób stanu 
zdrowia i zdolności psychofi zycznych tak 
jak mają kierowcy, lotnicy, kapitanowie 
statków i inni. Mam kolegów na stano-
wiskach monterów w fi rmie która dziś 
nazywa się Grupa Powen Wafapomp S.A. 
i znam ich od 1975 roku, kiedy zacząłem 
pracować. Niektórzy z nich nie chodzą 
tylko drepczą bo po 40-45 latach pracy 
stojącej z dużym obciążeniem fi zycznym 
nogi odmawiają posłuszeństwa – wystar-
czy raz spojrzeć na takiego pracownika 
i dalej już nic nie trzeba tłumaczyć. O in-
nych chorobach związanych z długotrwa-
łą pracą stojącą nie wspomnę. I o nich też 
zapomniano, mam tu również na myśli 
także tokarzy, frezerów i inne zawody 
wymagające pracy w wymuszonej stoją-
cej pozycji. Badania lekarskie uprawnia-
jące do wykonywania nazwijmy to nie-
bezpiecznego i wyczerpującego zawodu 
są wystawiane przez lekarzy orzeczników 
w zakresie dopuszczenia do pracy.

Po 60 roku życia musza być ponawiane 
w okresach rocznych.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze gazety

inż. Zbigniew Rusin
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Przywracanie mocy polskiego dorobku prawnego
Z Markiem Jurkiem prezesem Prawicy Rzeczypospolitej rozmawia Tomasz Rowiński.

Jaki jest cel projektu ustawy 
o in vitro, który Prawica Rze-
czypospolitej skierowała do 
Sejmu?

Cel pierwszy to ochrona ży-
cia dzieci poczętych poza-
ustrojowo. Cel drugi wiąże się 
z pierwszym: to zachowanie 
i przywrócenie mocy polskiego 
dorobku prawnego w zakresie 
ochrony prawa do życia. Polskie 
prawo nie czyni różnicy między 
dzieckiem poczętym naturalnie 
i in vitro, tymczasem ustawa in 
vitro była przygotowywana tak, 
jakby jej w ogóle nie dotyczył 
żaden przepis i żadna norma 
obowiązującego prawa. I cel 
trzeci – to szybka naprawa zła, 

które się działo przez ostatnie 
lata. I władza, i opozycja nie 
reagowały na łamanie prawa 
w laboratoriach in vitro. Jedni 
i drudzy się zgodzili, że in vitro 
ma być regulowane (czy ograni-
czane) tylko przez prawo in vi-
tro. A przecież in vitro to tylko 
sposób poczęcia dziecka, które 
w momencie poczęcia nabywa 
prawo do ochrony, potwierdzo-
ne w wielu przepisach polskiego 
prawa. Nie wolno ich unieważ-
niać tylko dlatego, że przeszka-
dzają dochodowej działalności 
wpływowej grupy interesu.

„Gazeta Wyborcza” oceniła 
ten projekt jako praktyczny 
zakaz in vitro.

„Gazeta Wyborcza” pewnie by 
chciała, żeby in vitro stało ponad 
prawem, a w każdym razie po-
nad prawem o ochronie życia. 
Nie można się na to zgodzić, 
więc nasza nowelizacja mówi 
jasno: poczęte dziecko (również 
poczęte pozaustrojowo) ma pra-
wo się urodzić. Nie można trak-
tować dziecka jako materiału 
selekcyjnego. Jeśli ktoś zdecy-
dował się na poczęcie dziecka 
w sposób pozaustrojowy – powi-
nien brać za jego życie odpowie-
dzialność. Dotyczy to zarówno 
laboratoriów, jak i osób, które 
o in vitro proszą. Jeżeli dodat-

kową wartością ustawy będzie 
większe poczucie odpowiedzial-
ności w tej sprawi – to bardzo 
dobrze.

Marian Piłka w wywiadzie 
dla „Rzeczpospolitej” mówił 
o niejednoznacznym stano-
wisku PiS wobec społecznego 
projektu ochrony życia. Cze-
go Prawica Rzeczypospolitej 
oczekuje w tej sprawie od po-
lityków większości?

Od wszystkich polityków 
oczekujemy wypełniania odpo-
wiedzialności za życie każdego 
człowieka. Nie może być tak, 
że powszechna ochrona życia 
jest atakowana przez polityków 
Nowoczesnej i Razem, że dy-
stansują się od niej politycy PO, 
a politycy większości milczą. 
W tej sprawie nie wolno wstrzy-
mywać się od głosu, nie tylko 
w głosowaniu, ale również – co 
podkreślam - w debacie publicz-
nej. Partia tak wrażliwa jak PiS 
na pomiary opinii społecznej, 
na „jedność przekazu” - musi 
mieć tego świadomość, a mamy 
prawo i obowiązek tego od niej 
oczekiwać.

Jak ocenia Pan pomysły po-
jawiające się w instytucjach 
europejskich by karać pań-
stwa za prowadzenie suwe-

rennej polityki migracyjnej?
To próba ujarzmienia państw 

Europy środkowej i sygnał, 
że kierownictwo Unii Euro-
pejskiej nie ma zamiaru do-
stosowywać swej polityki do 
stanowiska naszych krajów. 
Jest to więc akt godzący w eu-
ropejską solidarność. Dlatego 
zaapelowałem do klubu parla-
mentarnego Europejskich Kon-
serwatystów o zgłoszenie w tej 
sprawie wotum nieufności dla 
przewodniczącego Jean-Clau-
de’a Junckera.

Czy polski rząd odnajduje 
się w tej pełnej politycznych 
napięć sytuacji w polityce eu-
ropejskiej?

Wielokrotnie zachęcałem nasz 
rząd, żeby politykę europejską 
zacząć od jasnego zdefi niowania 
zasad. „Chcemy być państwem 
cywilizacji chrześcijańskiej. Cy-
wilizacja życia i prawa rodzi-
ny to kwestia praw człowieka. 
Oczekujemy szacunku dla suwe-
renności i dorobku społecznego 
Polski i innych państw Europy 
środkowej. A potem – diagnoza 
sytuacji. Wiemy, że zasady te 
są często odrzucane, bo Europa 
przeżywa głęboki kryzys. Wiemy 
o nim i nie godzimy się z nim, ale 
wierzymy we wspólnotę losu na-
rodów Europy. Będziemy z dumą 

propagować wartości, które uwa-
żamy za uniwersalne i będziemy 
to robić właśnie dla dobra Euro-
py. Natomiast na pewno nie bę-
dziemy się tłumaczyć przed tymi, 
którzy je atakują. Choć zawsze 
jesteśmy gotowi do dialogu, tam 
gdzie widzimy otwartość na kry-
tykę, a nie chęć pouczeń”. Tak 
powinniśmy mówić. Niestety, 
nasze władze zaplątały się w kon-
fl ikt wokół Trybunału i w efekcie 
zamiast być podmiotem apelują-
cym o zmiany w Europie, znala-
zły się dużej ideowej defensywie.

Jednym z głównych tematów 
jest list ministra Szałamachy 
do Prezesa Trybunału Konsty-
tucyjnego prof. Rzeplińskiego. 
Czy krytykę jaka pojawia się 
pod adresem ministra można 
uznać za słuszną?

List ministra Pawła Szałama-
chy był demonstracją odpowie-
dzialności państwowej i apelem 
o odpowiedzialność państwową. 
Prezes Rzepliński – odrzucając 
ten list, a nawet go publiku-
jąc – pokazał, że tych kategorii 
w ogóle nie rozumie.

www.prawicarzeczypospolitej.org


